


Du hittar alltid aktuella öppettider (t ex helgdagar och högtider)
samt aktuell information om våra träningspass m m på vår hemsida.

FNF ATHLETIC CENTER
Helsingborgs mest välutrustade

och innovativa träningsanläggning.

– 12 MÅNADERS TRÄNINGSKORT –
AVBETALNING/AUTOGIRO, PER MÅNAD ***

BRONZE ..................................................445 :-

SILVER.....................................................495 :-

GOLD .......................................................545 :-

Ungdom (16-19 år), Senior (+65), Blåljus 
samt Dagträning (< kl 16.00) X

BRONZE ..................................................395 :-

SILVER.....................................................445 :-

GOLD .......................................................495 :-

– 6 MÅNADERS TRÄNINGSKORT –
AVBETALNING/AUTOGIRO, PER MÅNAD ***

BRONZE ..................................................545 :-

SILVER.....................................................595 :-

GOLD .......................................................645 :-

Ungdom (16-19 år), Senior (+65), Blåljus 
samt Dagträning (< kl 16.00) X

BRONZE ..................................................495 :-

SILVER.....................................................545 :-

GOLD .......................................................595 :-

– 1 MÅNADS TRÄNINGSKORT –
AVBETALNING/AUTOGIRO °

BRONZE ..................................................595 :-

SILVER.....................................................645 :-

GOLD .......................................................695 :-

Ungdom (16-19 år), Senior (+65), Blåljus 
samt Dagträning (< kl 16.00) X

BRONZE ..................................................545 :-

SILVER.....................................................595 :-

GOLD .......................................................645 :-

– TNT (TANKA & TRÄNA) –
Ladda ditt kort med fritt antal träningar °°

BRONZE ...............................................95 :-/st

SILVER................................................120 :-/st

GOLD .................................................. 145 :-/st

– ENGÅNGS/GÄSTTRÄNING –
Engångskort ...........................................175 :-
Beloppet återbetalas vid tecknande av ett 6 eller 
12 månaders autogiroavtal.

Vid betalning ingår du ett avtal med FNF om

att följa FNF:s trivselregler. Åldersgräns 16 år

(utom på schemalagda barnpass).

Andra avtalsformer enligt offert. 

STARTAVGIFT 200 :–

Välj träningskort enligt önskemål – 
vårt baspaket är »BRONZE«. Du har 
då tillgång till baspass, full access till 
gymet, öppen box och öppen matta.*

TILLÄGG
Du kan göra följande tillägg:**
• CrossFit (schemalagda pass)
• Fight n’ Fit

Vill du träna 1 tillägg väljer du »SILVER«
Vill du träna 2 tillägg väljer du »GOLD«

 * När schemalagda CrossFit-pass pågår 

  är boxen förbehållen gruppträningen.

 ** Valt tilläggspass gäller under hela avtalsperioden.

*** 12 resp 6 månaders bindninstidg, 1 månads uppsägning.

 X Kräver styrkande identifikationshandling.

 ° Ingen bindningstid, 3 månaders uppsägning.

 °° Minimum laddning 5 stycken träningstillfällen.

Måndag....... kl 06:15-21:30

Tisdag ......... kl 06:15-21:30

Onsdag........ kl 06:15-21:30

Torsdag ....... kl 06:15-21:30

Fredag......... kl 06:15-20:30

Lördag......... kl 08:00-17:00

Söndag........ kl 09:00-18:00

ÖPPETTIDER




